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Centrul comercial Fraþii Bacriz,
locul ideal pentru cumpãrãturi

Str. Grigore
Pleºoianu,

Nr. 3B,
Craiova
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L
a Parohia Vârleni din
Protopopiatul Drãgãºani
s-au desfãºurat luni, 1

aprilie, lucrãrile Cercului Pas-
toral Mãciuca.

Dupã sãvârºirea Tainei Sfân-
tului Maslu, pãrintele Iulian-
Petriºor Gârju a susþinut prele-
gerea Criza satului românesc ºi
implicarea Bisericii Ortodoxe
Române în atenuarea acesteia,
arãtând cã în discursul sãu de
recepþie la Academia Românã,
din 5 iunie 1937, intitulat Elo-
giul satului românesc, poetul ºi
filosoful român Lucian Blaga
dezvolta metafora sa poeticã
„veºnicia s-a nãscut la sat” ºi
argumenta cã satul românesc
este singura prezenþã vie încã,
deºi nemuritoare, nemuritoare,
deºi aºa de terestrã, este unani-
mul nostru înaintaº fãrã nume.

De ce este
preocupatã Biserica
de satul românesc?

În contextul provocãrilor con-
temporane, Biserica Ortodoxã
Românã militeazã cu responsa-
bilitate pentru dezvoltarea rura-
lã, deoarece majoritatea popu-
laþiei sãrace din mediul rural
aparþine Bisericii noastre, iar
preoþii noºtri de la sate se con-

Lucrãrile Cercului
Pastoral Mãciuca din
Protoieria Drãgãºani

fruntã cu multe probleme de
ordin social ºi pastoral. Sãrãcia
multor sãteni, ºomajul, dezvol-
tarea ruralã insuficientã ºi emi-
graþia spre þãri mai dezvoltate
au creat o crizã majorã a satului
românesc, care se zbate între
tradiþie culturalã ºi supravieþui-
re materialã, cu speranþe firave
pentru viitorul apropiat, dacã nu
se realizeazã proiecte majore în
acest domeniu.

Se constatã tot mai mult cã în
satul în care nu este bisericã, nu
este preot, nu este casã parohia-
lã, sau preotul nu locuieºte în
sat, ci la oraº ºi face naveta la
sat, existã mai multe cazuri de
alcoolism, mai multã singurãta-
te, mai puþinã solidaritate între
oameni, mai puþinã comuniune
ºi mai puþinã bucurie. În
schimb, acolo unde biserica este
deschisã în fiecare duminicã ºi
în zi de sãrbãtoare, unde preo-
tul aduce speranþã, organizând
programe de întrajutorare frã-
þeascã ºi mobilizând oamenii
credincioºi sã-i ajute pe cei mai
sãraci, situaþia spiritualã ºi so-
cialã a parohiei este diferitã.
Deci, actul religios nu are nu-
mai o consecinþã culticã sau
spiritualã, ci el influenþeazã ºi
viaþa socialã, aduce un spor de
calitate vieþii într-o anumitã co-

munitate. Acolo unde existã
cooperare strânsã între preot,
primar, învãþãtor ºi medic, în-
tre toþi factorii de rãspundere,
se creeazã speranþã mai multã
ºi comuniune spiritualã mai in-
tensã. Totuºi, nu putem cere cre-
dincioºilor noºtri sã contribuie
foarte mult la dezvoltarea acti-
vitãþii social-pastorale a Biseri-
cii în comunitatea ruralã dacã ei
sunt foarte sãraci. În acelaºi
timp, nu trebuie doar sã aºtep-
tãm ajutorul statului român, ci -
trebuie sã încurajãm ºi sã pre-
þuim agricultorii harnici ºi dar-
nici din comunitatea noastrã
româneascã. Suntem interesaþi
ca satul românesc sã fie un sat
în care viaþa sã fie o binecuvân-
tare, nu o înstrãinare a oameni-
lor de propriul pãmânt ºi de pro-
pria identitate. Aceasta înseam-
nã cã putem sã învãþãm ºi din
experienþa altora, dar ºi sã va-
lorificãm din trecutul satului
românesc unele virtuþi spiritua-
le, morale ºi practice, cum sun-
t: credinþa, cinstea, hãrnicia,
dãrnicia, simþul proprietãþii ºi al
iniþiativei, solidaritatea ºi comu-
niunea în comunitatea ruralã ºi
între comunitãþile rurale”.

Sursa: Arhiepiscopia
Râmnicului
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E
popeea minciunilor pe-
sediste în ceea ce pri-
veºte Spitalul Regional

de Urgenþã Craiova cunoaºte
în aceste zile un nou capitol ru-
ºinos, a cãrui menire este de a
disimula atât incompetenþa
unei echipe guvernamentale
falimentare în ceea ce priveº-
te promisiunile, cât ºi reaua
credinþã a unor politicieni care
joacã la „ruleta ruseascã“ pre-
zentul ºi viitorul copiilor
noºtri. Dupã ce în programul
de guvernare, în baza cãruia au
câºtigat alegerile din 2016, au
minþit cu neruºinare cã pânã în
2020 vor fi construite 8 spita-
le regionale, un an mai târziu
au aruncat „pisica moartã“ în
curtea Comisiei Europene,
acuzând-o de subfinanþarea
acestui proiect, iatã cã acum,
pe douã voci, total divergente,
miniºtrii cabinetului Dragnea-
Dãncilã ne anunþã cã sunt sla-
be ºanse sã avem funcþional un
Spital Regional modern la Cra-
iova mai devreme de 2024. Pe
de o parte, ministrul sãnãtãþii,
doamna Sorina Pintea, ne dez-
vãluie cã termenul 2024 este
unul optimist din cauza proce-
durilor greoaie de la Bucureºti

ºi Bruxelles. Pe de altã parte,
un parlamentar craiovean tri-
mis în pribegie în Banat, dom-
nul Mihai Fifor, fost ministru
al apãrãrii naþionale pânã de
curând, susþine ca proiectul sã
fie susþinut financiar ºi din bu-
getul fostului sãu minister,
avansând ca termen de finali-
zare anul 2022. Este evident
pentru toatã lumea cã valul de
minciuni ºi bâlbe ale unor im-
portanþi membri PSD, foºti ºi
actuali miniºtri ai guvernelor
Dragnea 1, 2 ºi 3, este menit a
adormi vocile lucide din socie-
tatea civilã care, de ani de zile,
solicitã demisia incompetenþi-
lor care au îngropat un proiect
vital pentru Oltenia. Acestor
voci ne alãturãm ºi noi, filia-
la Dolj a Partidului Naþional
Liberal, amintind încã o datã
celor ce vremelnic ne conduc
în aceste zile cã peste tot în
lumea aceasta minciuna, cu
atât mai mult cea politicã, are
picioare foarte scurte, iar
rãbdarea oltenilor, atunci
când vine vorba de inepþiile
guvernamentale, este pe cale
a se sfârºi!

ªtefan Stoica,
preºedinte PNL Dolj
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CJ Dolj nu are încã un
contract cu firma care
gestioneazã depozitul
ecologic de la Mofleni,
dar a gãsit o ”breºã”
pentru depunerea
deºeurilor pânã la
încheierea tratativelor.
Colectarea gunoiului
din judeþ se extinde
prin metoda „pas cu
pas” din comunã în
comunã, începând cu
cele din imediata
apropiere a Craiovei,
anunþã autoritãþile
judeþene, care imple-
menteazã masteplanul
de deºeuri ºi se pre-
gãtesc deja de urmã-
toarea investiþie
majorã în domeniu.

de Nicuºor Fota

P
reºedintele Consiliului
Judeþean, Ion Prioteasa,
i-a pus în temã pe aleºi

la ultima ºedinþã a CJ Dolj, dupã
ce administraþia judeþeanã
anunþase spargerea „barajului”
impus de Eco Sud pentru guno-
iul din judeþ. ‘eful admininistra-
þiei judeþene spune cã a vestea
a venit, la ceas de searã, pe mail.
„A avut loc un eveniment nota-

Colectarea deºeurilor,
extinsã la pas în judeþ

bil în legãturã cu proiectul nos-
tru de deºeuri. S-a gãsit în sfâr-
ºit o breºã ºi începem sã cãrãm
la Mofleni gunoiul din tot jude-
þul, mai puþin Craiova, care are
o perioadã de un an ºi jumãtate
pentru montarea pubelelor în-
gropate, ºi de Filiaºi, care are
încã un contract cu altã firmã.
Vreau sã vã spun cã a fost un
tur de forþã pentru a se ajunge
la aceastã situaþie. Am avut de
douã ori discuþii cu doamna vi-
cepremier, ministrul mediului,
cu Garda de Mediu, cu tot ce
înseamnã autoritate de mediu
din þarã, iar într-o noapte ne-am
pomenit cu un mail de la firma
de la Mofleni cum cã ne dau
acceptul sã depunem gunoiul la
groapã”, a spus Prioteasa. Pre-
ºedintele CJ Dolj a mai arãtat
cã tratativele cu cei de la ECO
Sud continuã, þinând sã-i asigu-
re pe consilierii judeþeni cã in-
stituþia pe care o conduce a avut
grijã sã se extragã din polemica
pe tema costurilor de închidere
ale primelor cinci celule din
depozitul de la Mofleni – o dis-
cuþie la modã între firma care
administreazã depozitul ºi mu-
nicipalitatea craioveanã. „Bine-
înþeles cã de aici s-au nãscut alte
întrebãri: De când? Cum? Sã
facem contract, sã nu facem? La
ce tarif? Au fost trecute alte
clauze de care nici nu auzisem.

Unele au cãzut pe parcurs, alte-
le au cãpãtat forma unui draft
pe care noi l-am trimis firmei,
cu ce suntem de acord ºi cu ce
nu suntem ºi aºteptãm sã pri-
mim înapoi rãspunsul. Între
timp, facem ce trebuie: am în-
ceput sã ducem gunoiul la Mo-
fleni, în acea celulã nr. 6. Fac
aceastã precizare: cã noi nu sun-
tem responsabili decât cu aceas-
tã celulã ºi nu cu ceea ce se în-
tâmplã în celulele 1-5, care tre-
buie închise, alþi bani - altã dis-
tracþie, dar  nu intrã judeþul în
aceastã discuþie, deºi s-a încer-
cat atragerea noastrã”, a mai

spus Prioteasa.
Extinderea colectãrii deºeuri-

lor menajere se face dinspre
municipiul reºedinþã de judeþ
cãtre graniþã, primele comune
care intrã în grafic fiind cele din
apropierea Craiovei, obiºnuite
deja cu acest serviciu, prestat
pânã nu de mult de srl-ul de pro-
fil al municipalitãþii craiovene.
„Am început cu zona periurba-
nã, pentru cã a existat aceastã
tradiþie, a existat o firmã, salu-
britatea craioveanã, oamenii
erau obiºnuiþi sã-ºi scoatã pu-
belele la poartã, erau obiºnuiþi
sã plãteascã, pentru cã noi am

crezut cã aceasta va fi marea
noastrã provocare, sã obiºnuim
lumea sã plãteascã, nu cã nu
vom avea voie sã ducem guno-
iul la groapã. Deci, o luãm în-
cetul cu încetul, pas cu pas ºi
avem în permanenþã discuþii cu
primarii sã extindem ºi sã fina-
lizãm”, a precizat ºeful CJ Dolj.
În plus, mai-marii judeþului au
deja în vedere o nouã investiþie
în domeniul deºeurilor, menitã
sã punã în acord sistemul jude-
þean de management al deºeu-
rilor cu noile prevederi europe-
ne în materie. „Ne pregãtim ºi
de faza urmãtoare, de noua di-
rectivã europeanã, care se va
aplica din 2021, care spune cã
la gropile de gunoi din toatã
Uniunea Europeanã sã se mai
aducã numai jumãtate din de-
ºeurile colectate acum. Deci, va
trebui gãsitã soluþia ca aceastã
jumãtate sã fie din resturile me-
najere care se va depozita, iar
partea cealaltã sã fie reciclatã,
sã i se dea o altã destinaþie. De
aceea ne pregãtim de o mare
investiþie, între 25 ºi 40 de mi-
liarde de euro, o staþie de trata-
re mecano-biologicã, pe care o
vom realiza undeva cât mai
aproape de aceastã zonã, dar
într-un fel în care sã poatã fi
accesatã din cât mai multe lo-
curi pe cât mai multe drumuri”,
a mai spus Prioteasa (foto).
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Constantin Rãdulescu
(foto stânga 2), preºe-
dintele Consiliului
Judeþean Vâlcea, a
fost ales pe 29 martie
preºedinte al Consiliu-
lui pentru Dezvoltare
Regionalã Sud – Vest
Oltenia. Mandatul
noului preºedinte este
valabil pentru un an,
CDR fiind organismul
regional deliberativ în
scopul coordonãrii
activitãþilor de elabo-
rare ºi monitorizare ce
decurg din politicile
de dezvoltare regiona-
lã. ªedinþa ordinarã a
Consiliului pentru
Dezvoltare Regionalã
Sud – Vest Oltenia s-a
desfãºurat în staþiu-
nea Cãlimãneºti,
judeþul Vâlcea.

C
onstantin Rãdulescu
spune cã una dintre
prioritãþile sale este sã

facã demersuri pentru reduce-
rea birocraþiei în atragerea fon-
durilor UE.

„Aceastã funcþie de preºedin-
te al Consiliului de Dezvoltare
Regionalã pentru mine este
echivalentul funcþiei de prim
susþinãtor al beneficiarilor de
fonduri europene în faþa minis-
terelor. Pe lângã aceastã respon-
sabilitate a susþinerii cauzei ce-
lor care lucreazã cu aceste fon-
duri europene, þin neapãrat sã
facem toate demersurile posibi-
le pentru a reduce birocraþia în
acest domeniu. Pur ºi simplu,

procedurile pe care le avem în
acest moment produc o canti-
tate uriaºã de hârtii ºi fac ca pro-
iectele sã se materializeze cu
foarte mari întârzieri, ceea ce,
cred eu, nu este în niciun caz în
interesul nostru. Având în ve-
dere sprijinul colegilor de la ce-
lelalte consilii judeþene din re-
giune, dar ºi al Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã, sunt
convins cã putem deveni mo-
dele de urmat în ceea ce priveº-
te absorbþia, dar aº prefera ca
Vâlcea ºi Oltenia sã devinã atât
de frumoase, mândre ºi bogate,
pe cât ni le dorim cu toþii”, a
declarat Constantin Rãdulescu.

Întrucât judeþul Vâlcea îºi
doreºte în continuare sã mai
atragã fonduri pe perioada de
programare 2014 – 2020, în ple-
nul ºedinþei ordinare prezidate
de noul ales s-au stabilit demer-
surile necesare în vederea relan-
sãrii unor apeluri de finanþare
importante, din cadrul Progra-
mului Operaþional Regional
2014 – 2020, respectiv: priori-
tatea de investiþii 3.1 – Opera-
þiunea B – eficienþã energeticã;
prioritatea de investiþii 6.1 –
modernizare drumuri judeþene;
prioritatea de investiþii 7.1 –
turism; prioritatea de investiþii
8.1, Operaþiunea B – Unitãþi de
primiri urgenþe ºi prioritatea de
investiþii 5.1. – patrimoniul cul-
tural.

Tot pe 29 martie s-au sãrbã-
torit 20 de ani de la înfiinþarea
Agenþiei pentru Dezvoltare Re-
gionalã Sud – Vest Oltenia, oca-
zie cu care au fost prezentate
importante repere ale activitã-
þii desfãºurate de la înfiinþarea
sa în anul 1999 ºi pânã în pre-
zent.
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D
evenitã deja o tradiþie
pentru Herculane,
,,Conferinþa Naþionalã

Întoarcerea la Apã” îºi deschi-
de din nou porþile. De data
aceasta, sunt dezbãtute perspec-
tivele de dezvoltare ale staþiu-
nii ºi segmentului de balneolo-
gie, wellness ºi spa din Româ-
nia. Ediþia a IX-a, denumitã
,,Sanitas per Aqua”, urmeazã sã
punã în discuþie provocãrile din
acest segment de turism, aºtep-
tãrile asociaþiilor europene de
profil de la Bãile Herculane,
precum ºi viitoarele direcþii de
marketing ºi dezvoltare de
brand.

Evenimentul aduce faþã în
faþã specialiºtii care pot da so-
luþii pentru dezvoltarea staþiu-
nii, prezintã dezvoltarea noilor
facilitãþi spa din Herculane,
analizeazã paºii pe care i-au fa-
cut destinaþii de succes din tu-
rismul medical ºi felul în care
aceºtia se pot aplica în staþiune.
„Pro Turism Herculane a depus
în ultimii ani eforturi conside-
rabile pentru promovarea bal-
neo pe piaþa europeanã, iar in-
vestiþiile din locaþii s-au fãcut
simþite atât în dezvoltarea faci-
litãþilor, cât ºi a serviciilor de
spa ºi wellness. Nu este un se-
cret faptul cã staþiunea noastrã
înregistreazã în acest moment
cel mai ridicat nivel de investi-
þii private. Scopul nostru rãmâ-
ne acela de dezvoltare continuã
a staþiunii ºi de promovare. Cã-
utãm permanent sã învãþãm de
la cei mai buni ºi sã avem în
jurul nostru specialiºtii alãturi
de care sã putem contura direc-
þiile de viitor pentru acest loc”,
spune Marinela Badea, preºe-
dinte Pro Turism Herculane.

În urmã cu 6 ani, Asociaþia
Pro Turism Herculane pleca pe
un drum anevoios cu scopul de
a readuce în forþã pe piaþa tu-
rismului romanesc Bãile Hercu-
lane ºi rezultatele au apãrut. Sta-
tistic, staþiunea a înregistrat o
semnificativã creºtere a capita-
lului de imagine, dar ºi a numã-
rului de turiºti. Iar aceastã miº-
care se datoreazã cu precãdere
implicãrii hotelierilor, mediului
privat ºi, implicit, investiþiilor
de care staþiunea s-a bucurat.
Astãzi, servicii spa din ce în ce
mai variate aduc în prim-plan

unicitatea zonei prin tratamen-
te ºi terapii realizate exclusiv
pentru Herculane din resurse
locale.

„În fiecare an ne-am strãduit
sã venim cu noi facilitãþi pen-
tru a rãspunde cât mai bine so-
licitãrilor oaspeþilor noºtri, pen-
tru cã ne dorim ca turiºtii români
sã gãseascã aici condiþii ca în
orice alt resort european, iar
Herculane are potenþialul pen-
tru a oferi asta. Pentru acest sfâr-
ºit de an, am demarat un pro-
iect ambiþios pentru a reinven-
ta spa-ul. Acesta a fost redes-
chis într-un nou concept, mult
mai aproape de naturã, în armo-
nie perfectã cu moºtenirea mi-
lenarã ºi inepuizabilã a acestui
loc. Oaspeþii se pot bucura de
el din aceastã iarnã, pentru cã,
aºa cum ne-am propus, renovã-
rile au fost finalizate în cel mai
scurt timp. Printre facilitãþile
noului spa se regãseasc o varie-

tate de saune, unele dintre aces-
tea fiind ceva cu totul aparte
pentru acest segment de spa.
[...]

Pentru mine nu existã dubiu
cã turismul balnear din Româ-
nia se îndreaptã în sfârºit pe dru-
mul evoluþiei, aºa cum a meri-
tat mereu. Au fost fãcute inves-
tiþii majore în sectorul privat, iar
acest lucru s-a simþit cu siguran-
þã în calitatea serviciilor balneo,
care este acum vizibil îmbunã-
tãþitã în mai multe zone din þarã,

inclusiv în zona unde sunt am-
plasate locaþiile noastre”, susþi-
ne Florin Bãzãvan, manager
Bacolux Hotels.

Evenimentul se desfãºoarã în
perioada 3-5 aprilie la Afrodita
Resort & Spa în Bãile Hercula-
ne, unde pe parcursul celor trei
zile, participanþii vor avea oca-
zia sã viziteze obiectivele turis-
tice principale, sã încerce noile
facilitãþi spa din staþiune ºi sã
participe la sesiunile de discur-
suri.

Printre speakerii
conferinþei se numãrã:

- Tobias Bielenstein, Head of
Marketing and co-owner of
EuropeSpa med & Wellness
GmbH, specialist în marketing
pentru destinaþii spa – Germa-
nia

 - Natasha Ranitovic, Preºe-
dinte Cluster Wellness ºi Euro-
peSpa - Serbia

 - Michael Wallace, Consilier
Turism Medical, Ministerul Tu-
rismului – Ungaria.

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane

Specialiºtii în turism
se reunesc din nou
la Herculane



de Virgil Dumitrescu

ungherele palatului Cotroceni
pe unde se zbat ca peºtele pe
uscat vectorii raþiunii pure. În
fond ºi la urma urmei, e vreme
destulã pânã la 26 mai, þara
fierbe, Europa fierbe, iar la atât
stres excedentar ce altceva de-
cât un aþipit montat adânc se
potriveºte? Jumãtãþile de Ro-
mânie, pe care numai duºmã-
nia de moarte o mai þine în via-
þã, îºi aruncã una alteia vorbe
grele, isterizante, de un radica-
lism tâmp. Vrem întrebarea
care sã culce la pãmânt Parla-
mentul þãrii ºi sã se treacã la
alegeri anticipate. Bune ar fi
niºte bumbãceli la gingie ºi ra-
derea mustãþii. Vrem întreba-
rea legitimitãþii preºedintelui
cu cinci case furate ºi colecþi-
onar de dosare penale fix 30.
Degeaba, pesediºtii ºi aldeiºtii
vor anula buletinele de vot care
astfel se pot întoarce împotri-
va emitentului. Întrebarea care
îl roade pe Iohannis ar fi putut
fi lesne evitatã în folosul co-
mun, al sãu ºi al nostru, prin
intervenþii uzuale despre tot ce
miºcã în þarã, ºi miºcã atâtea,
bune, rele. Dacã nu ne permi-
tem prea mult, la fel de bine s-
ar fi putut evita chinuitoarea în-
trebare ºi prin dramul de em-
patie de care orice preºedinte
de þarã, ales democratic, ar tre-
bui ºi trebuie sã se bucure. Nu
noi suntem meºteri în întrebãri
lipsã care unesc sau dezbinã o
naþiune ºi asta se vede din dez-
bateri. Colþoase înainte de a fi
argumentate, sterile înainte de
a înmuguri funciarmente se-
mantic. Se apropie frumoasa
lunã mai, cãlãtoria continuã.

S
e ºtie povestea cãlãto-
rului care adoarme în
tren ºi se trezeºte de-

parte de gara în care trebuia sã
coboare. Ajuns la dracu’n
praznic, n-are decât sã se cau-
te prin buzunare ºi sã ia trenu’
înapoi, iar dacã banii nu ajung,
s-o gãsi cineva care sã nu-i dea
peste mânã. De când a câºti-
gat alegerile, în 2014, fostul
primar al Sibiului mai mult e
pe-afarã decât în stricta func-
þionalitate a statului. Vicleanã,
limba românã. Mulþi dintre noi
probeazã prin sinonimie cã a
munci la stat înseamnã a sta.
Klaus Iohannis se vrea preºe-
dinte de cursã lungã, aºa stãtut
ºi cu mintea odihnitã. Niciun
proiect de þarã nu se agaþã de
numele sãu, în afara celui dis-
tructiv ºi a dihotomiei de poli-
truk versat „guvernul meu”/
guvernul lor. Ce s-a ales de
„Româna educatã” decât lipsa
de educaþie, de instrucþie, de
respectare a valorilor? A mai
fost proiectul neeligibilitãþii
României, ca necoaptã, la pre-
ºedinþia rotativã a Consiliului
Uniunii Europene. Cât pe-aci
sã izbândeascã, bine cã nu.
Dupã un stadiu de turist roºu
la faþã, Iohannis coboarã în
gara palpãrii de un nou man-
dat prezidenþial ºi pune de re-
ferendum pe tema justiþiei, la
care electoratul, doctor docent
în ºtiinþe juridice, va da nãva-
lã ca turcii. Dar ºi altã temã,
care?! Odatã proþapul judicios
inventat înaintea plãvanilor, se
cautã întrebarea de cãpãtâi aºa
cum mireasa necinstitã îºi cau-
tã fraierul. Întrebare dositã prin
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Interogativ,
preºedintele

derã cã actualii guvernanþi nu
ºtiu pe ce lume trãiesc, nu ºtiu
nici pânã astãzi de aceastã pro-
blemã cu care se confruntã pes-
te 30.000 de români ºi îi acuzã
pe reprezentanþii PSD-ALDE
de incompetenþã ºi nepãsare. În
mod normal, instituþiile statului
ar fi trebuit sã trimitã notificãri
celor aflaþi în cauzã sau trebu-
iau fãcute campanii de informa-
re publicã. În realitate, niciun
astfel de demers nu a fost între-
prins. Parlamentarul Cristian
Buican îi acuzã public ºi pe pre-
fecþi de incompetenþã, în con-
diþiile în care au primit de la
Registrul Comerþului, cu mini-
mum 30 de zile înainte de data
limitã, listele cu PFA-urile ºi
întreprinderile individuale care
vor fi radiate pe 19 martie 2019.

Niciun reprezentant al puterii de
la Guvern, niciun prefect ºi nici-
un reprezentant PSD-ALDE nu
a întreprins vreo acþiune prin
care sã-i atenþioneze pe cei
30.000 de mici întreprinzãtori
români aflaþi în aceastã situaþie
sã se punã în acord cu prevede-
rile legale, dovedind cã în afara
unei retorici populiste, nu le
pasã de capitalul românesc.

„Data de 18 martie 2019 re-
prezintã o zi neagrã a capitalu-
lui românesc. Sã închizi peste
30.000 de mici întreprinzãtori,
fãrã o notificare prealabilã, este
o crimã economicã. Pe lângã
asta, gândiþi-vã cã zeci de mii
de români au rãmas fãrã con-
tracte de muncã fãrã sã ºtie.
Sute, poate chiar mii de con-
tracte pe fonduri europene sunt

afectate. Acei oameni vor tre-
bui sã înapoieze banii primiþi de
la UE, vor rãmâne cu datorii de
zeci de mii de euro. Sunte ade-
vãrate drame doar din cauza re-
prezentanþilor actualei puteri.
Asta în timp ce guvernanþii de
la PSD-ALDE fac tot posibilul
sã îºi dea legi prin care sã scape
de puºcãrie. Românii trebuie sã
ºtie aceste lucruri. Îi invit pe toþi
românii afectaþi de incompeten-
þa celor de la PSD-ALDE sã se
prezinte la vot pe 26 mai ºi sã
le dea o lecþie actualilor guver-
nanþi”, a declarat preºedintele
PNL Vâlcea, deputatul Cristian
Buican.

Biroul de presã
al PNL Vâlcea

Deputatul Buican:
„PSD-ALDE continuã
mãsurile de distrugere

a economiei româneºti”

Î
n timp ce ministrul justiþiei
e preocupat de modifica-
rea legislaþiei penale pen-

tru a-i scãpa pe fruntaºii PSD
de puºcãrie, instituþiile din
subordinea Ministerului Justi-
þiei închid, pe ascuns, peste
30.000 de PFA-uri ºi întreprin-
deri individuale. În data de 18
martie 2019, Registrul Comer-
þului a radiat aproape 10.000 de
întreprinderi individuale ºi pes-
te 20.000 de PFA-uri din Româ-
nia pe motiv cã nu ºi-au înde-
plinit obligaþiile din Legea 182/
2016. Aceastã operaþiune de
epurare a micilor întreprinzãtori
a fost fãcutã de reprezentanþii
PSD pe ascuns, fãrã o campa-
nie de informare sau notificãri
trimise celor în cauzã, lãsând pe
drumuri minimum 30.000 de
români care s-au trezit, peste
noapte, cã nu mai au un loc de
muncã. De asemenea, închide-
rea celor peste 30.000 de mici
întreprinderi afecteazã mii de
contracte pe fonduri europene,
având efecte negative în lanþ
asupra mult mai multor dome-
nii de activitate.

Preºedintele PNL Vâlcea, de-
putatul Cristian Buican, consi-
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PNL Olt are ca obiectiv
pentru alegerile europarla-
mentare sã obþinã peste
20% din voturi, potrivit
preºedintelui filialei libera-
le judeþene, Liviu Voicu-
lescu, care s-a arãtat
convins de faptul cã inta
propusã va fi atinsã. 

„Vrem sã obþinem cel mai bun scor din
2007 încoace la alegerile europarlamen-
tare. ªi vã spun cu toatã încrederea ºi cu
toatã convingerea pe care colegii mei din
judeþ mi-o transmit. Ne-am asumat sã

Olt: Obiectivul filialei judeþene
PNL pentru alegerile
europarlamentare –
peste 20% din voturi

obþinem un scor de peste 20% ºi nu am
emoþii“, a declarat marþi, într-o confe-
rinþã de presã, Liviu Voiculescu (foto).
Acesta a menþionat cã PNL Olt a strâns
43.000 de semnãturi pentru susþinerea
listei de candidaþi a partidului pentru ale-
gerile europarlamentare, cu peste 30%
mai multe faþã de obiectivul avut. 

Voiculescu a anunþat cã toþii aleºii lo-
cali liberali din judeþ, 364 de persoa-
ne, precum ºi alþi membri ai partidu-
lui, se vor reuni în data de 19 aprilie,
la Gala Aleºilor Locali ai PNL Olt,
eveniment la care vor participa preºe-
dintele preºedintele partidului, Ludo-
vic Orban, ºi candidaþii la alegerile
europarlamentare. (AGERPRES)

Ministrul transporturi-
lor, Rãzvan Cuc, a
declarat sâmbãtã - 30
martie, la Târgu Jiu,
cã au fost publicate
pe SEAP anunþurile
pentru studiul de
fezabilitate ºi proiec-
tul tehnic în vederea
realizãrii drumului
expres Târgu Jiu -
Craiova.

„Era un proiect care era prins
în masterplanul general de
transport, perioada de imple-
mentare dupã 2020. În urma
discuþiilor pe care le-am avut ºi
cu domnul preºedinte ºi depu-
tat, domnul Weber, am decis în
cursul acestui an sã dãm drumul
la procedura de licitaþie, lucru
care s-a ºi întâmplat, deja este
pe SEAP studiul de fezabilitate
împreunã cu proiectarea, mer-
gem pe o variantã un pic mai
rapidã, dupã aceea sã dãm dru-
mul la execuþie direct. A fost
lansat pe SEAP, avem deschi-
derea ofertelor undeva în luna
mai, 3 mai. Aºteptãm sã se de-

punã ofertele, deci se vor ela-
bora studiul de fezabilitate ºi
proiectul tehnic în paralel, ur-
mând ca dupã finalizarea celor
douã sã dãm drumul la execu-
þie. Pe de o parte am devansat
proiectul ºi încercãm sã compri-
mãm cât mai mult timpii pentru
cã am înþeles foarte clar mesa-
jul românilor, cã trebuie sã
avem infrastructurã“, a spus
Rãzvan Cuc.

Autoritãþile locale,
piedicã în calea
centurii de ocolire
a municipiului

Ministrul Cuc a criticat, toto-
datã, autoritãþile locale din Tg.
Jiu, care nu au realizat planuri-
le de parcelare ºi, astfel, nu au
putut fi fãcute exproprierile ne-
cesare pentru continuarea lucrã-
rilor la varianta de ocolire a
municipiului. „Cele mai mari
blocaje, din pãcate, le-am în-
tâmpinat din partea autoritãþilor
locale, care - nu vreau sã spun,
cã dacã aº spune cã au omis ar
însemna cã îi acuz de rea inten-
þie - nu ºtiu, poate nu au avut

pregãtirea adecvatã sã facã pla-
nurile parcelare ca sã putem
face exproprierile. În acest sens,
a fost contestatã hotãrârea de
guvern pentru exproprieri, a
fost trimisã ordonanþã preºedin-
þialã ºi astfel a trebuit sã sistãm
lucrãrile la acest obiectiv“, a
spus Cuc. Acesta a precizat cã
bugetul pentru aceastã lucrare
de infrastructurã este din fon-
duri europene, „deci nu vor fi
probleme legate de finanþare“.

La rândul sãu, directorul
CNAIR, Narcis Neaga, a afir-
mat cã instituþia pe care o con-
duce a acþionat în instanþã Pri-

mãria Târgu Jiu pentru nereali-
zarea planurilor de parcelare.
„În momentul în care am venit
ºi am dat ordin de a începe
atunci ºi am identificat locuinþe
care practic erau pe culoarul de
expropriere, deja era clar cã lu-
crurile vor intra într-un oareca-
re blocaj, însã legea ne permi-
tea sã mergem mai departe. Cei
care aveau autorizaþie de con-
struire valabilã trebuia sã rãs-
pundã cel care a dat autorizaþia
de construire, cei care ºi-au con-
struit fãrã autorizaþie de con-
struire trebuiau demolaþi, însã a
intervenit acea suspendare a HG

de exproprieri, care a blocat
practic proiectul. În momentul
respectiv, începuserã planurile
ca primãria din Târgu Jiu sã facã
planurile de parcelare, ceea ce
s-a întâmplat dupã chiar este
inexplicabil cã s-a blocat, este
singurul caz din þarã când am
dat în judecatã o primãrie pen-
tru aºa ceva“, a spus Neaga.

Lucrãrile la centura de oco-
lire a municipiului Târgu Jiu,
prevãzutã sã aibã o lungime
totalã de 19,9 km, au fost sista-
te în 2018.

(AGERPRES)
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R
omânii rãmân în con-
tinuare eurooptimiºti,
în pofida faptului cã

resimt uneori cã Europa nu le
face dreptate. Ei apreciazã cã
valorile UE, statutul României
de membru deplin al UE, ba-
nii europeni le-au adus un plus
important în viaþa lor. Cã via-
þa lor s-a transformat în bine.

Cercetãrile sociologice ne
aratã cã peste 66% dintre ro-
mâni au sentimente pozitive
faþã de viitorul Uniunii Euro-
pene. O majoritate confortabilã
a românilor vede Uniunea ca
pe o garanþie a unei vieþi mai
bune. De aceea, nici nu e loc
în România pentru partide
majore populiste antieuropene,
aºa cum se întâmplã în alte þãri.
Pentru cã românii sperã la un
viitor mai bun cu Europa, nu
împotriva ei.

Toate aceste sentimente,
aceste voinþe clar exprimate
ale românilor, trebuie pãstrate
ºi dezvoltate. De acest lucru
trebuie sã aibã grijã ºi Europa,
nu doar noi, membrii Parla-
mentului naþional. De acest
lucru trebuie sã þinã cont insti-
tuþiile ei decidente (Comisia,
Parlamentul, Consiliul UE)
atunci când se raporteazã la
þara noastrã.

Românii vor de la Europa,
în primul rând, un tratament
egal în raport cu celelalte þãri
membre. Sã fie cetãþeni euro-
peni cu drepturi depline. Dacã
România are îndeplinite con-

de Ion Cupã, deputat,
preºedintele ALDE Dolj

diþiile politice ºi tehnice pen-
tru aderarea la Schengen,
atunci Europa trebuie sã dea
românilor statutul care li se
cuvine, acela de oameni care
se pot miºca liberi în spaþiul
Schengen.

Românii vor de la Europa sã
se elimine dublul standard în
toate deciziile care privesc
membrii UE. De la anticorup-
þie pânã la reglementarea im-
pozitãrii ºi de la mediu pânã
la compoziþia produselor ali-
mentare.

Nu putem fi împreunã o
Uniune puternicã ºi respecta-
tã dacã aplicãm principii care
contravin valorilor fondatoa-
re ale Uniunii. Nu au ce cãuta
în viaþa Uniunii concepte gen
„nucleul dur al UE ” sau „Eu-
ropa cu douã viteze” sau „cer-
curile concentrice ale Euro-
pei” sau „Europa cu geome-
trie variabilã” sau alte inven-
þii menite sã separeu, nu sã
uneascã.

Asta va fi miza bãtãliei pe
care reprezentanþii ALDE (ºi
cu votul doljenilor) o vor da
aici în România ºi apoi la Bru-
xelles ºi Strasbourg. O uniune
a egalilor în care politicienii
aleºi de europeni sã decidã, iar
nu birocraþii sau experþii.

O Uniune care sã fie mai
aproape de cetãþenii ei, sã as-
culte vocea tuturor europenilor
ºi care, de pe aceastã bazã, sã
fie în stare sã realizeze acel echi-
libru al progresului pentru toþi.

Ce vor românii
de la Europa?!
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Primãria Râmnicu
Vâlcea organizeazã
sâmbãtã, 6 aprilie, o
acþiune de salubrizare
a oraºului ºi face apel
la cetãþeni  sã se
alãture acestui de-
mers.

«Sâmbãtã, 6 aprilie, cu înce-
pere de la ora 10.00, Primãria
municipiului  îi invitã pe râm-
niceni la o amplã acþiune de
voluntariat destinatã salubrizã-
rii unor zone din Râmnicu Vâl-
cea ºi derulatã sub genericul
„Împreunã pentru un oraº mai
curat”. Coordonatorul acþiunii
la nivelul administraþiei locale
este viceprimarul Carmen Pre-
da, cei care doresc sã se impli-
ce putând sã o contacteze pen-
tru repartizarea zonelor ºi sta-
bilirea tuturor detaliilor la tele-
fon 0745.802.181. SC Pieþe

Râmnicu Vâlcea: Primãria
îi invitã pe cetãþeni sã se

alãture unei ample acþiuni
de curãþenie a oraºului

Prest va pune la dispoziþia fie-
cãrui participant mãnuºi, pre-
cum ºi sacii de plastic necesari
colectãrii deºeurilor, asigurând
totodatã transportul gunoaielor
din locurile salubrizate. Pânã
acum, ºi-au anunþat participarea
la aceastã acþiune atât instituþii

- Inspectoratul Judeþean de Jan-
darmi, Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „General Ma-
gheru” etc., cât ºi organizaþii
nonguvernamentale – Asociaþia
„Zâmbete Colorate”, Asociaþia
Centrul „Andreea” etc.», preci-
zeazã municipalitatea.
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C
u ocazia marcãrii a 104
ani de la înfiinþarea
Muzeului Olteniei

Craiova, instituþia a lansat albu-
mul-catalog intitulat „Memoria
Marelui Rãzboi. Monumente din
judeþul Dolj”. Aici puteþi gãsi
peste 160 de monumente, troiþe
ºi plãci comemorative din jude-
þul Dolj, documentate, fotogra-
fiate de cãtre specialiºtii Muzeu-
lui Olteniei, din cadrul Secþiei de
istorie-arheologie, pentru a re-
flecta sentimentul de identitate
naþionalã al doljenilor care, de
la sfârºitul anului 1918, fãceau
parte dintr-o Românie întregitã,
la capãtul unui rãzboi ce aproa-
pe secãtuise resursele materiale
ºi umane ale þãrii.

Înfiinþat la 1 aprilie 1915, din
iniþiativa profesorului de istorie
ªtefan Ciuceanu, continuator
direct al Muzeului Regional de
Antichitãþi ºi Etnografie, Mu-
zeul Olteniei devine un “muzeu
peren” datoritã eforturilor neîn-

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” continuã
desfãºurarea cercului
educativ „Astronomie
pentru începãtori” cu
noi provocãri ºi activi-
tãþi utile pentru parti-
cipanþi.

D
upã ce, timp de o lunã
de zile, s-au familiari-
zat cu noþiunile de bazã

din domeniile astronomie, as-
trofizicã, cosmologie ºi spectro-
scopie, acum urmeazã partea
cea mai palpitantã: observaþiile
astronomice. În condiþiile în
care vremea va fi favorabilã,
dupã lecþiile teoretice sunt pla-
nificate ºi sesiuni practice, care
se vor desfãºura în curtea Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”. „Am încercat,
timp de o lunã de zile, sã le pre-
dau cursanþilor noþiunile de
bazã din astronomie, noþiuni pe
care acum le vom pune în prac-
ticã. Nu vreau ca totul sã se re-
zume la o simplã sesiune de

PrPrPrPrProiectul se desfă�oară în perioada 26 foiectul se desfă�oară în perioada 26 foiectul se desfă�oară în perioada 26 foiectul se desfă�oară în perioada 26 foiectul se desfă�oară în perioada 26 febrebrebrebrebruarie – 28 mai, la Bibliouarie – 28 mai, la Bibliouarie – 28 mai, la Bibliouarie – 28 mai, la Bibliouarie – 28 mai, la Bibliottttteca „eca „eca „eca „eca „Aman”Aman”Aman”Aman”Aman”

observaþii. Doresc sã fie ceva
inedit pentru ei. De aceea, vom
organiza o searã magicã, în care
fiecare dintre noi, pe pãturicã,
cu ochii pe cer, vom visa, ne
vom descoperi steluþa ºi îi vom
da câte un nume, numele nos-
tru”, a explicat Giulia-Maria
Bulugean, îndrumãtorul cursan-
þilor.

„Verificarea cunoºtinþelor te-
oretice este aºteptatã întotdeau-
na cu mare însufleþire. Pentru cã
cercul de astronomie a suscitat
un interes enorm în rândul ele-
vilor, Giulia i-a organizat pe
cursanþi în douã grupe. Ne bu-
curã interesul pe care-l manifes-
tã copiii faþã de domeniile as-
tronomiei ºi astrofizicii ºi, de
asemenea, ne încântã interesul
ºi pasiunea pe care o investeºte
Giulia în desfãºurarea activitã-
þilor de proiect. Sperãm cã vre-
mea va fi bunã în perioada ur-
mãtoare. Zeci de elevi aºteaptã
cu nerãbdare sã facã cunoºtinþã
cu binoclul ºi cu celelalte instru-
mente profesionale de observa-
þie. Ne place sã credem cã acti-
vitatea noastrã are darul de a-i

aduce pe copii mai aproape de
cer ºi înþelegerea enigmelor care
ne-au fascinat pe fiecare dintre
noi odinioarã”, a declarat Lu-
cian Dindiricã, managerul Bi-
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi

Cercul educativ „Astronomie pentru începãtori”
continuã cu observaþiile astronomice

trerupte de tezaurizare a cultu-
rii materiale, spirituale ºi a eve-
nimentelor memorabile. Ordi-
nul de înfiinþare a instituþiei
muzeale a fost semnat la 1 apri-
lie 1915 de cãtre prefectul Con-
stantin N. Popp!

Fundamentarea ca instituþie
muzealã a fost determinatã de
acþiunile unor personalitãþi po-
litice ºi de artã ale Craiovei, pre-
cum: Alexandru ºi Aristia
Aman, Nicolae P. Romanescu,
primar al Craiovei, ªtefan Ciu-
ceanu, Elefterie Cornetti, Ma-
rin Demetrescu, Marius Metzu-
lescu, C.S. Nicolãescu- Plopºor,
Alfred Vincenz.

Un moment important în
funcþionarea muzeului l-a con-
stituit anul 1928, când s-a hotã-
rât ca Muzeul de Istorie Natu-
ralã a Craiovei, ce gestiona co-
lecþiile Muzeului Regional de
Antichitãþi ºi Etnografie, sã
funcþioneze sub denumirea de
Muzeul Regional al Olteniei,
condus de profesorul Marin
Demetrescu.

Aristia Aman”.
Pe lângã observaþiile cu

ochiul liber, elevii vor avea par-
te ºi de observaþii astronomice
cu ajutorul binoclului. „Este
vorba de un binoclu de ultimã

generaþie, cu posibilitãþi multi-
ple, cu filtre de luminã ºi alte
accesorii utile. De data aceasta,
vom încerca sã descoperim ste-
lele duble, curenþii meteorici,
obiecte Messier, galaxii ºi ne-
buloase. Bineînþeles cã pe mã-
surã ce cursanþii vor asimila
cunoºtinþele teoretice, sesiuni-
le de observaþie vor spori în
complexitate. Le-am spus sã-ºi
aducã o pãturicã ºi sã aibã hai-
ne groase, pentru cã seara se
lasã frigul, iar sesiunea trebuie
sã fie o activitate plãcutã. Ei
sunt copii foarte inteligenþi,
foarte receptivi, pasionaþi de
acest domeniu ºi cred cã vom
auzi de numele lor peste ani de
zile”, a mai spus Giulia-Maria
Bulugean, elevã în clasa a XI-a
la Colegiul Naþional “Fraþii
Buzeºti” din Craiova.

Cercul educativ „Astronomie
pentru începãtori” se desfãºoa-
rã în perioada 26 februarie –
28 mai 2019 în cadrul unui pro-
gram de internship coordonat
de Giulia- Maria Bulugean, ele-
vã la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova.
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T
ot mai mulþi analiºti ºi-
au înãsprit previziunile
privind evoluþiile eco-

nomiei locale cât ºi ale cursu-
lui euro/leu.

O analizã a celor de la Ban-
ca Transilvania indicã faptul cã
procesul de creºtere economi-
cã a României se va tempera
în acest an la 2,8%, de la 4,1%
în 2018 ºi 7% în 2017. Evolu-
þia vine pe fondul încetinirii
economiei mondiale, dar ºi al
dezechilibrelor macroecono-
mice ºi al mixului de politici
economice ale PSD.

Tot sãptãmâna trecutã, a fost
publicat sondajul realizat în
rândul membrilor CFA Româ-
nia pentru luna februarie.
Acesta anticipeazã deprecierea
cu circa 2% a leului faþã de
euro. Astfel, valoarea medie
anticipatã pentru orizontul de
ºase luni este de 4,7885 lei/
euro, iar pentru cel de 12 luni
de 4,8462 lei/euro.

Revenind la parcursul pere-
chii euro/leu, acesta a urcat de
la 4,7564, la începutul perioa-
dei, la 4,7625 lei, la sfârºitul
ei, într-o ºedinþã în care tranz-
acþiile s-au realizat în culoarul
4,73 – 4,766 lei. Dupã închi-
derea pieþei locale, presiunea
pe leu s-a accentuat pe cele
internaþionale, iar cotaþiile au
urcat pânã la 4,782 lei.

Depãºirea în perioada urmã-
toare a pragului de 4,77 lei este
improbabilã, în condiþiile în
care Ministerul de Finanþe a
împrumutat 3 miliarde euro de
pe pieþele externe prin mai
multe emisiuni de euroobliga-
þiuni, din care 1,35 miliarde
euro pentru o maturitate de 30
de ani, 500 milioane euro pe
15 ani ºi 1,15 miliarde euro
pentru o scadenþã de 7 ani.

Cursul dolarului american a
crescut de la 4,2005 la 4,2434
lei, medie care nu a mai fost
atinsã din aprilie 2017, pentru
a încheia perioada la 4,2371 lei.

Moneda elveþianã s-a apre-
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Culegere text (4 lei/paginã A4), redactare
ºi corecturã carte (2 lei/paginã A4).
Telefon 0758.327.098.

Vând casã la gri, cu 2 nivele (parter ºi etaj),
500 mp (200 mp construiþi + 300 mp teren
curte) în Craiova, cartier Rovine – zona trenul
pierdut. Preþ: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0727.316.893.

ciat pe pieþele internaþionale la
1,116 – 1,12 franci/euro, iar
media ei a urcat de la 4,2296
la 4,2635 lei, maxim al ulti-
milor aproape patru ani.

Preþul gramului de aur a scã-
zut la sfârºitul intervalului de
la 176,1510 la 175,9424 lei, în
timp ce valoarea unciei de aur
se stabiliza pe pieþele interna-
þionale specializate la circa
1.290 dolari.

Modificarea celebrei OUG
114, cunoscutã drept „taxa pe
lãcomie”, prin introducerea,
începând cu data de 2 mai, a
unui indicator calculat pe baza
tranzacþiilor interbancare, nu
în funcþie de cotaþii, care se va
aplica atât creditelor noi, cât
ºi refinanþãrii creditelor aflate
în derulare, a stabilizat piaþa
monetarã.

În perioada analizatã, indi-
cele ROBOR la trei luni, uti-
lizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei,
a stagnat la 3,23%, iar cel la
ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare,
la 3,32%.

Indicele ROBOR la nouã
luni, calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comer-
ciale de la alte bãnci, s-a oprit
la 3,48%, iar cel la 12 luni la
3,53%.

Perechea euro/dolar a avut
o evoluþie descendentã, ea alu-
necând de la 1,1327, la debu-
tul intervalului, la 1,1210 do-
lari. La finalul lui, euro urca
la 1,1220 – 1,1250 dolari, con-
secinþã a încetinirii ritmului de
creºtere a economiei america-
ne, dupã ce politicile de redu-
cere a taxelor, promovate de
Donald Trump, ºi-au redus
efectele.

Indicele bitcoin calculat de
Bloomberg a încheiat perioa-
da la peste 4.120 dolari.

Analiza cuprinde perioa-
da 26 martie – 1 aprilie
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de Marielena Popa

D
ezastrul se poate ve-
dea cu uºurinþã în
zona pârtiei de schi

de la Obârºia Lotrului. De o
parte ºi de cealaltã a drumu-
lui, pãdurea, altãdatã falnicã,
este acum uscatã, oferind un
peisaj pe cât de depresiv, pe
atât de revoltãtor.

ªi, cu cât înaintezi în co-
dru, cu atât mai gravã este
situaþia. În urmã cu zece ani,
o echipã de elevi de la Liceul
„Alexandru Lahovari” din
Râmnicu Vâlcea, coordona-
tã de prof. dr. Gheorghe Ploa-
ie, bãtea în zadar cu un ra-
port în braþe pe aceastã temã
pe la uºile celor îndrituiþi sã
ia mãsuri: la Ministerul Me-
diului, la Academia Românã,
la Prefectura Vâlcea, la
Agenþia pentru Protecþia Me-
diului, la Consiliul Judeþean.
„Raportul asupra fenomenu-
lui de uscare a pãdurilor de
molid din bazinul superior al
Lotrului ºi al Latoriþei” era
alarmant: „Se ºtie cã Ips typ-
hographus este cea mai vã-
tãmãtoare insectã pentru
molid. Se înmulþeºte în masã
mai ales când gãseºte condi-
þii prielnice de dezvoltare ºi
anume: material lemnos rã-
mas dupã exploatare, fie de-
preciat, fie nescos la timp,

O insectã extrem de agresivã, denumitã Ips typhographus, care atacã
scoarþa, face ravagii în pãdurile de rãºinoase din nordul judeþului
Vâlcea. La acest dezastru ecologic contribuie, cu succes, niºte legi
discutabile, indolenþa organelor de control, nepãsarea sau reaua voinþã
a proprietarilor, unii constituiþi în obºti fantomã, retrocedãrile ilegale ºi
exploatãrile necugetate. Peste 6.000 de hectare de pãdure, din Bazinul
Lotrului ºi Bazinul Latoriþa, s-au uscat, pur ºi simplu, iar calamitatea se
extinde pe zi ce trece. Astfel, unul dintre cele mai mari corpuri de molid
din sud-estul Europei riscã sã putrezeascã în întregime. Recent,
Gheorghe Mihãilescu, directorul general al Regiei Naþionale a Pãdurilor
Romsilva, a oferit o razã de speranþã printe copacii uscaþi din nordul
Vâlcii.

abandonat, doborât de furtunã.
Poate ataca ºi arbori sãnãtoºi.
Toate aceste condiþii s-au regã-
sit în situaþia de pe teren, iar în
vara anului 2010 se pare cã a
avut trei generaþii. În plus, cu-
renþii de aer ºi vânturile au fa-
vorizat deplasarea roiurilor de
insecte ºi pe versanþii nordici”,
se arãta în raportul care mai
avertiza cã insectele nu sunt
consumate de pãsãri din cauzã
cã degajã o substanþã foarte to-
xicã ºi, prin urmare, este nece-

sarã intervenþia de specialitate”.

Retrocedãrile
distructive 

Potrivit aceluiaºi material,
„cauzele acestea au fost favori-
zate, în principal, de retrocedã-
rile de dupã anul 2000 cãtre
vechii proprietari (adevãraþi sau
nou creaþi), retrocedãri mai mult
sau mai puþin legale au condus
la începerea unui nou val de ex-
ploatare a masei lemnoase”.

George Mihãilescu, directorul Regiei Naþionale a Pãdurilor
ROMSILVA
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Exploatãrile s-au fãcut frecvent
cu mare grabã, fãrã a se mai res-
pecta normele Codului silvic ºi
principiile stabilite de „patriar-
hul” silviculturii româneºti,
Marin Drãcea: „Baza exploatã-
rii pãdurii trebuie sã fie conser-
varea” (…). Deoarece s-a con-
statat cã focarele principale de
infestare au fost cele de pe mar-
ginea fostelor exploatãri fores-
tiere, de unde s-au extins prin
roirea insectelor, favorizate ºi
de vânt, spre pãdurile sãnãtoa-
se, considerãm cã principala
cauzã a acestui atac devastator
o constituie proasta administra-
re a parchetelor, dezinteresul
proprietarilor de pãdure de a
menþine o bunã stare fitosani-
tarã, indiferenþa celor ce gospo-
dãresc aceste pãduri”.

Urmãrile vor fi
devastatoare

Profesorul Gheorghe Ploaie
susþinea atunci cã urmãrile vor
fi devastatoare. „Fenomenul se
poate extinde ca o reacþie în

lanþ, cuprinzând tot fondul fo-
restier de rãºinoase de la izvoa-
rele Lotrului ºi Latoriþei; pãdu-
rile se vor usca în masã, ame-
ninþând echilibrul climatic, de-
clanºând eroziuni, pierderea
faunei cinegetice ºi deteriorarea
echilibrului ecologic; rezervo-
rul de apã al munþilor se va di-
minua treptat, vor fi afectate iz-
voarele, pâraiele ºi râurile; dez-
voltarea viitoarei staþiuni de
sporturi de iarnã de la Mioarele
ar avea de suferit; va fi evitatã
de turiºti dacã peisajul din jur
devine dezolant prin uscarea
pãdurilor”. 

Situaþia nu a fost
luatã în serios

Nu au fost luaþi la rost pro-
prietarii de pãduri, nici firmele
care exploateazã pãduri, iar fo-
rurile responsabile cu controlul
acestor activitãþi nu ºi-au fãcut
treaba. Arborii afectaþi ar fi tre-
buit tãiaþi toamna ºi iarna. Iar
primãvara, pânã cel târziu în
data de 20 mai, ar fi trebuit cu-

rãþate locurile, altfel, buºtenii
lãsaþi constituie focare de infec-
þie. Cuºtile cu feromoni, o altã
mãsurã de combatere a bolii, nu
s-au dovedit eficiente.

Proprietari penali 
Dupã Revoluþie, proprietari

în zonele afectate de calamita-
tea pricinuitã de atacul ipidae-
lor au fost câteva obºti fantomã,
înfiinþate din interes, la coman-
dã, prin falsuri în acte ºi retro-
cedãri abuzive. În zona cea mai
afectatã, de la Obârºia Lotrului,
dreptul de proprietate asupra
pãdurilor a revenit obºtilor
Moºnenilor Ariniºeni, Radoºeni
ºi Cãrpiniºeni. Din aceastã zonã
a plecat prima datã focarul de
infecþie care s-a extins acum pe
mii de hectare. De asemenea, tot
la Obârºia Lotrului, una din
obºtile cercetate pentru acte de
infracþionalitate numeroase
(fals, uz de fals, prejudiciu în
dauna statului român, furt din
avutul public) a reuºit sã blo-
cheze una din puþinele tentati-

ve ale Direcþiei Silvice de a
scoate focarul de infecþie din
pãdure. Direcþia a încercat in-
ventarierea ºi scoaterea lemnu-
lui putred, dar a fost opritã
printr-o ordonanþã preºedinþia-
lã, datã la Judecãtoria Brezoi. În
cealaltã zonã majorã, infestatã
de ,,ips tiphographus” – Valea
Latoriþei, proprietari în cele mai
importante focare de infecþie
sunt obºtile Moºnenilor Colibã-
ºeni ºi Bãlceºti – Vlãdoi. Tot
aici a mai obþinut drept de pro-
prietate ºi obºtea Pociovaliºte.

Ca sã se atenueze fenomenul,
era absolut necesarã inventarie-
rea materialului lemnos care a
fost atacat ºi scos dintre arborii
rãmaºi încã neatinºi. De acest
lucru trebuiau sã se ocupe ocoa-
lele, private ºi de stat, iar plata
lucrãrilor trebuia suportatã de
proprietari. Numai cã proprie-
tarii nu s-au interesat de curãþa-
rea pãdurii. Au continuat sã ex-
ploateze lemnul verde, iar cel
îmbolnãvit a rãmas. Garda Fo-
restierã avea obligaþia sã ia mã-
suri cu ocoalele private care nu
au acþionat la timp. Ocoalele de
stat trebuiau ,,luate la rost” de
Direcþia Silvicã, dar cum nimeni
nu a catadicsit sã facã nimic,
exploatarea haoticã a continuat,
iar atacurile gândacilor ,,ips tip-
hographus” s-au înmulþit.

Directorul general
Romsilva: „Am putea
interveni cu
insecticidele
de grad
de toxicitate 3 ºi 4”

ªi au trecut peste zece ani.
Recent, jurnaliºtii de la Indis-
cret în Oltenia au expus aceas-
tã stare de fapt ministrului ape-
lor ºi pãdurilor, cu ocazia unei
vizite a acestuia în judeþul Vâl-
cea. Ioan Deneº a promis cã va
analiza situaþia ºi , pentru de-
talii, a apelat la George Mihãi-
lescu, directorul Regiei Naþio-
nale a Pãdurilor ROMSILVA.
Bun cunoscãtor al fenomenu-
lui, Mihãilescu a declarat cã
legislaþia a fost modificatã, în

sensul în care se permite in-
tervenþia pe proprietãþi în li-
tigiu, iar lipidaele din cele
douã bazine ar putea fi dis-
truse cu insecticide alterna-
tive: „Urmare a reconstitui-
rii dreptului de proprietate,
în decursul celor 28 de ani
de când legile fondului fun-
ciar se aplicã în România, au
apãrut extrem de multe liti-
gii ºi contestarea dreptului
de proprietate. În perioada
anului 2006, pentru proteja-
rea proprietãþii, legiuitorul a
ales sã suspende serviciul
silvic. A fost Legea 374 care
preciza cã acolo unde existã
contestaþie asupra dreptului
de proprietate se suspendã
serviciul silvic, pentru cã
ideea a fost generoasã: sã
protejãm bunul contra ex-
ploatãrii de cãtre un proprie-
tar incert. Din pãcate, nimeni
nu a anticipat cã de la mo-
mentul 2006 ºi pânã astãzi
nu se rezolvã acel litigiu de
proprietate. ªi iatã cã ne
aflãm la 13 ani, în care ace-
leaºi litigii de proprietate nu
sunt soluþionate. La vremea
respectivã legea interzicea
sã te atingi de proprietate,
adicã doar o pãzeai. S-a con-
ºtientizat acest lucru ºi s-a
constatat cã legea era desu-
etã ºi avea nevoie de revi-
zuire. Legea a fost revizui-
tã, se permite îngrijirea aces-
tor suprafeþe, se permite
adunarea de pe aceste supra-
feþe a arborilor cãzuþi care
erau elemente de infestare,
se permit tratamentele ºi sã
sperãm cã vom intra într-o
nouã etapã (...). Nu este un
lucru chiar aºa de simplu,
dar sunt instrumentele crea-
te. Regulile europene nu mai
permit folosirea acelor in-
secticide de contact cum se
fãcea inainte. Se încearcã
niºte formule alternative.
Noi avem studii fãcute, în
care se vor folosi substanþe
de grad de toxicitate 3 ºi 4,
nemaifiind permise cele de
gradul 1 ºi 2. Dupã politica
noastrã veche foloseam ace-
le insecticide de contract
dure. Veþi gãsi în Europa þãri
care permit gândacilor sã
distrugã pãduri ºi vecinii lor
care nu lasã sã lucreze natu-
ra. Europa are modele dife-
rite. Sperãm sã gãsim o cale
de mijloc pentru a proteja ºi
bunurile ºi proprietatea”, a
declarat George Mihãilescu.

Insecta Ips typhographus
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Centrul comercial FRAÞII BACRIZ
include peste 1.300 de standuri de prezentare
ºi vânzare a diferitelor produse, de la îmbrã-
cãminte ºi încãlþãminte la diferite obiecte de
uz casnic, de la legume ºi fructe la materiale
pentru construcþii.

Centrul comercial este dotat cu parcãri exte-
rioare ce se întind pe o suprafaþã de peste
70.000 mp, având pazã proprie ºi sisteme de
siguranþã, personal de servicii ºi întreþinere.

Gama largã de produse, preþuri fãrã concu-
renþã, experienþa în domeniu (fiind primul
târg en-gros înfiinþat în zona Olteniei), pre-
cum ºi existenþa liniilor speciale de transport
urban ce leagã centrul comercial de toate
zonele oraºului, îl recomandã ca fiind un im-
portant centru de aprovizionare a populaþiei.

Luni - Vineri 09.00 - 19.00

Sâmbãtã 09.00 - 16.00

Duminicã 09.00 - 14.00

„Miercuri, 17 aprilie, de la
ora 17.00, la Filarmonica «Ion
Dumitrescu», Primãria Râmni-
cu Vâlcea organizeazã Dezba-
terea publicã a proiectului de
buget local pentru anul 2019.
La aceastã ºedinþã sunt aºtep-
taþi sã participe cu propuneri
ºi observaþii toþi cei interesaþi

Pe 17 aprilie, râmnicenii
sunt invitaþi la dezbaterea

publicã a proiectului de
buget local pentru 2019

de viitorul comunitãþii locale.
Proiectul bugetului local al
municipiului pentru anul în
curs a fost postat ºi poate fi
consultat pe site-ul Primãriei
Râmnicu Vâlcea, la adresa
www.primariavl.ro.”, anunþã
municipalitatea într-un comu-
nicat de presã.

Î
ncepând din aceastã lunã,
în Parcul „Nicolae Roma-
nescu” a fost reluatã acti-

vitatea de închiriere bãrci ºi hi-
drobiciclete pentru plimbãri pe
lac.

Astfel, RAADPFL Craiova
pune la dispoziþia craiovenilor
un numãr de zece bãrci ºi cinci

pag. 12

Craiova: S-au întors
bãrcile pe lacul din Parcul

„Nicolae Romanescu”
hidrobiciclete. Programul ºi ta-
rifele au rãmas neschimbate faþã
de anii trecuþi. Hidrobicicletele
ºi bãrcile vor putea fi închiriate
în intervalul orar 10.00 – 19.00,
iar tarifele sunt de 10,5 lei pen-
tru o jumãtate de orã de plim-
bare pe lac ºi 21 de lei pentru o
orã.
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C
lariant, companie ino-
vatoare axatã pe produ-
se chimice de speciali-

tate, a donat ªcolii Gimnaziale
Podari un numãr de 34 de cal-
culatoare, 13 laptopuri ºi echi-
pament IT pentru dotarea Labo-
ratorului de Informaticã. În
urma acestei contribuþii, care re-
prezintã o primã iniþiativã a
companiei în sprijinul comuni-
tãþii locale, Laboratorul de In-
formaticã va funcþiona la stan-
darde educaþionale de cel mai
înalt nivel, oferindu-le celor 360
de elevi ai ºcolii accesul la edu-
caþie digitalã performantã.

„Investiþia Clariant în fabrica
sunliquid® de ultimã generaþie
din Podari este un angajament
fãcut comunitãþii locale, de
unde ne vom recruta viitorii
specialiºti, vom contracta furni-
zori ºi vom dezvolta noi locuri
de muncã, atât în cadrul fabri-
cii, cât ºi prin dezvoltarea afa-
cerilor conexe. Este prin urma-
re un pas firesc sã începem prin
dezvoltarea abilitãþilor digitale
ale copiilor din comunitate, care
sunt esenþiale în pregãtirea lor
profesionalã ºi pentru oportuni-
tãþile de carierã pe care le vom
oferi aici, la Podari”, a declarat
Dragoº Gavriluþã, director de
Proiect, Clariant.

„Aceste echipamente repre-
zintã un suport pentru activitã-
þile educaþionale realizate la noi

în ºcoalã, activitãþi ce au drept
scop creºterea nivelului de edu-
caþie digitalã. ªi prin interme-
diul acestor echipamente se va
realiza formarea elevilor în spi-
ritul accesului egal la educaþie.
În ultimii ani, la ªcoala Gimna-
zialã Podari s-a dezvoltat o stra-
tegie ce integreazã educaþia pro-
gresivã prin implicarea investi-
torilor locali, realizându-se ast-
fel un mediu prielnic de învãþa-
re. Mulþumim Companiei Cla-
riant pentru cã doreºte sã spriji-

ne elevii ªcolii Gimnaziale Po-
dari, resursa cea mai de preþ a
comunitãþii!”, a spus Marilena
Andreescu, director ªcoala
Gimnazialã Podari.

Clariant investeºte la Podari
peste 100 de milioane de euro,
în prima sa fabricã comercialã
sunliquid®, în cadrul proiectu-
lui  SUNLIQUID ºi LIGNO-
FLAG cofinanþat de Uniunea
Europeanã ºi de Bio-Based In-
dustries Joint Undertaking. Prin
tehnologia inovativã sunliquid,

recunoscutã ºi premiatã la nivel
internaþional, unitatea va proce-
sa anual, la capacitate maximã,
aproximativ 250.000 de tone de
paie de grâu, provenite de la
fermierii locali, rezultând
50.000 de tone de etanol celu-
lozic.

Etanolul celulozic este un bi-
ocombustibil avansat, cu adevã-
rat sustenabil ºi aproape neutru
din punct de vedere al dioxidu-
lui de carbon, care este produs
din reziduuri agricole precum

paie de grâu, prin utilizarea teh-
nologiei sunliquid®, dezvolta-
tã de compania Clariant. Etano-
lul celulozic produs în Podari va
genera un impact economic
semnificativ la nivel regional,
iar importanþa acestui biocom-
bustibil avansat creºte semnifi-
cativ în contextul normativelor
dedicate sustenabilitãþii adopta-
te de Uniunea Europeanã, care
vizeazã sprijinirea utilizãrii
energiei din surse regenerabile
în toate tipurile de transport.
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Donaþia Clariant pentru ªcoala din Podari
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„În perioada 13-
14  aprilie 2019, ASC
Sarmi Getica, în cola-
borare cu Federaþia de
Minifotbal din Româ-
nia, cu sprijinul Primã-
riei Municipiului ºi cu
implicarea SC Boro-
mir Ind SRL – sponsor
principal ºi a SC
Diana SRL, Nurvil
Râmnicu Vâlcea ºi
Carrefour România –
sponsori secundari,
organizeazã a patra
ediþie a Cupei Boro-
mir”, potrivit unui
comunicat remis
presei.

„Conform programului tur-
neului ce va fi gãzduit de tere-
nul sintetic al bazei sportive
Oltenia Arena Sport, sâmbãtã,
13 aprilie, între orele 14.00-
23.00, se vor disputa meciurile
din Grupe, iar duminicã, 14
aprilie, meciurile din fazele su-
perioare cu începere de la orele

Cupa Boromir la minifotbal,
13-14 aprilie 2019

8,30. La ora 17.00 - finala micã,
iar de la ora 18.00 -  finala Cu-
pei. Ziua va fi închisã de festi-
vitatea de premiere ce va avea
loc la ora 19.00. La aceastã
competiþie care angreneazã 16
echipe, totalizând 200 de spor-
tivi ce vor disputa 32 de me-
ciuri, arbitrajul va fi asigurat de
arbitri agreaþi de Federaþia de
minifotbal. Printre echipele par-
ticipante se numãrã FC Boro-
mir Râmnicu Vâlcea (finalista -
Cupei României), Tanzman-
chaft Bucureºti (campioana
României la minifotbal), Old
Boys Bucureºti (vicecampioa-
na României la minifotbal), Lu-
xury Team Bucureºti, Juventus
Sibiu, Electroflux Craiova,
MFC Corvinul Hunedoara, Fri-
ends Craiova, Nurvil Râmnicu
Vâlcea, Enjoy Craiova, Ne-
tRom Craiova,  Farmacia Vic-
toria Târgu Jiu, Nova Vita Târ-
gu Mure’, Redex Baia Mare,
Lupii galbeni Baia Mare, Ader
Ploie’ti”, se mai aratã în docu-
mentul citat.

C
aravana Guºã s-a
produs sãptãmâna
trecutã ºi în Moldo-

va, dupã alte zone din þarã.
Lume bunã. Printre cei ce au
vocalizat la microfon, ºi fos-
tul mare arbitru buzoian Adri-

an Porumboiu, cândva inves-
titor în fotbal la Vaslui. Fluie-
raº de elitã, târºit prin multe,
Adrian Porumboiu a scos „car-
ton dupã carton” la adresa Jus-
tiþiei care acoperã „posturile”
prin jocuri de culise ºi execu-
þii în plopi. Citit, cult la cap,

La muscã

cum ar zice „Oracolul din Bãl-
ceºti”, fostul mare arbitru inter-
naþional a recitat ceva din Mi-
hai Eminescu: „Justiþia, o frazã
de dânºii inventatã ca cu a ei
putere…”. Nici Cosmin Guºã,
moderatorul chermezei, nici
Varujan Vosganian, cunoscut

scriitor, nu au consimþit sã re-
pare inexactitatea. Se mai în-
tâmplã sã ”colaborãm” din ofi-
ciu cu mari oameni de cuget,
totul e sã nu stãruim în „cola-
boraþionism”. Aici era vorba de
Eminescu. El, ºi nimeni altcine-
va, merita necondiþionat repus

în tiparele sale originale ºi
punctum. Moderatorii noºtri
din platourile TV ori nu prea
ºtiu carte, ori nu au curajul sã
intervinã decent pentru a nu
lãsa sã se scurgã stricãciuni de
limbã spre cei ce privesc, as-
cultã ºi asimileazã. Eh, mer-
ge ºi aºa, ne mai legãm la
cap…

(Eug. Eustaþiu)
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Crampoane
de Virgil Dumitrescu

cã a jocului pe mãsurã, cu bãta-
ie la titlu, ba chiar la „event”.
Actualmente, CSU Craiova
acumuleazã 29 de puncte, aflân-
du-se la douã de FCSB ºi la
ºapte de CFR Cluj. Devis Man-
gia are dreptate, mai sunt multe
meciuri. Dar ºi multe puncte de
recuperat, dacã se doreºte titlul
în Bãnie. Iar în etapa viitoare (7
aprilie), pe „Ion Oblemenco”, se
adunã toatã floarea cea vestitã.
„Va fi un meci important cu
CFR”, subliniazã italianul. La
Cluj s-a întors ca antrenor Dan
Petrescu ºi cu el bãtutul în cuie
1 la 0 care ºi-a arãtat limitele în
cupele europene. În subtext, se
acrediteazã ideea cã s-au întors,
dacã au fost plecaþi vreodatã, ºi
arbitrii de casã ai clujenilor.
Arbitrajul lui Ovidiu Haþeganu
de la FCSB – CSU Craiova a
fost catalogat ca „odios”, iar þin-
ta colateralã - sã mai salte de
fund campioana en-titre. Am
mai vãzut filmul ãsta. O victo-
rie a craiovenilor ar muºca din
moralul clienþilor de anul trecut
ai „marii” campioane a Luxem-
burgului ºi, cine ºtie, poate, poa-
te. În Cupã, nu e rentabil, spun
gurile rele, sã se ignore ºansele
Viitorului, câtã vreme în ce pri-
veºte podiumul campionatului
ele sunt aproape de zero. Or, în
semifinale CSU Craiova tocmai
cu Viitorul dã piept. A o lãsa mai
moale în campionat pentru a
forþa în Cupã, evident pentru a
o ºi câºtiga, fãrã Hermannstadt
în finalã (pe bune!), e riscant.
Nu existã calcule, existã calcul,
unul ºi bun. De ochit ambii ie-
puri!

C
a ºi în etapa cu nr.25 din
returul Ligii I Betano,
din 24 februarie, derby-

ul FCSB – CSU Craiova, de du-
minicã, 31 martie, s-a încheiat
3-2. Atunci marcaserã Hora (2)
ºi Filip pentru bucureºteni, Pi-
gliacelli ºi Bãrbuþ pentru craio-
veni. De astã datã au înscris
Hora (‘8), D. Man (‘30) ºi Gno-
here (’71), respectiv Bancu (’23
p.) ºi Cicâldãu (45+2). Douã
partide aproape trase la indigo
pe Naþional Arena, productive,
spectaculoase, dacã facem abs-
tracþie de nivelul ligii în care se
joacã. Fãrã a scãdea din meri-
tele atacanþilor, politica lor fi-
ind sã speculeze orice eroare în
sistemul defensiv, cu apãrãrile
astea în faþa unor eventuale Tot-
tenham sau Sevilla, mai bine
stingem lumina. Teja a mizat
curajos pe o formulã ofensivã
care n-a stat pe gânduri ºi a des-
chis scorul relativ repede. Man-
gia: „Nu am avut prea mult timp
sã pregãtim acest meci fãrã
Koljic. Am jucat cu patru fun-
daºi pe faza de apãrare ºi cu trei
pe faza de construcþie. În benzi
nu i-am avut pe Martic ºi Dimi-
trov. Sunt probleme pe care le
vom analiza împreunã. Trebuie
sã credem în titlu. Mai sunt
multe meciuri. Suntem profesi-
oniºti, trebuie sã continuãm.
Dacã cineva nu crede, este o
problemã”. „Alb-albaºtrii”, sus-
þinuþi de miile de fani din tribu-
ne, printre altele ºi întru renta-
bilizarea CFR Cãlãtori, îºi pu-
seserã mari speranþe în actuala
ediþie de campionat, convertite
de la meci la meci într-o esteti-

Din nou 2-3
pe fostul „23”
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„Marþi, 2 aprilie a.c., la
sediul FRH s-au tras la sorþi
meciurile din Final 4 Cupa
României Fan Courier (19-
21 aprilie 2019). Meciurile
se joacã într-o singurã man-
ºã, locaþia turneului final ur-
mând a fi stabilitã în perioa-
da urmãtoare. În ceea ce
priveºte dreptul de gãzdui-
re a turneului, echipele au

fost extrase din urnã în urmã-
toarea ordine: 1. CS Mãgura
Cisnãdie; 2. CSM Bucureºti;
3. SCM Rm. Vâlcea; 4. HC
Zalãu.

Mãgura Cisnãdie a refuzat
dreptul de organizare a turneu-
lui Final 4 Cupa României Fan
Courier, prin urmare, conform
regulamentului de organizare,
dreptul de organizare revine

echipei care a tras numãrul
2, CSM Bucureºti”, a anun-
þat SCM Râmnicu Vâlcea pe
portalul clubului.

Programul semifina-
lelor Final 4:

CSM Bucureºti - HC Za-
lãu

Mãgura Cisnãdie - SCM
Rm. Vâlcea

Final 4
Cupa României
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SCM Rm.Vâlcea

va întâlni
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Pensiunea Siva, situatã în centrul oraºului Horezu,
vis-a-vis de Primãrie, este una din cele mai moderne
unitãþi turistice din zonã, punând la dispoziþia turiºti-
lor o gamã diversificatã de produse tradiþionale prin
restaurantul propriu ºi facilitãþi de cazare, la cele mai
înalte standarde de calitate.

Pensiunea Siva are o capacitate

de cazare formatã din:

� 5 camere cu pat matrimonial
� 5 camere duble cu paturi separate
� 2 apartamente
Facilitãþi  de cazare:

� recepþie
� bar
� restaurant  - Salã 1- 80 de locuri

      - Salã 2 - 40 de locuri
� pizzerie (pizza la cuptor pe vatrã)
� parcare
� salã de mese
Facilitãþi camerã: baie în camerã;
feon; camerã cu TV; camere cu
balcon; încãlzire centralã; internet
wireless în  camerã.

pensiunea.siva@yahoo.com

Horezu, Str. 1 Descembrie, Nr. 6A

+40350525060
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Scara rulantã
care stranguleazã,
un caz uitat

Îºi mai aminteºte cineva
de accidentul nãucitor din
ianuarie 2018, când o feme-
ie a murit strangulatã dupã
ce ºi-a prins fularul în scã-
rile rulante din pasajul sub-
teran central din Râmnicu
Vâlcea? Ce sã vezi, deºi
medicul legist Ioan Neamu
confirmã strangularea, do-
sarul a fost clasat pe motiv
cã... femeia s-a lovit la cap.
S-o fi lovit la cap dupã ce a
gâtuit-o fularul ºi a cãzut,
dar aici cercetezi efectul sau
cauza? Aºa, deci! A cerce-
tat careva dacã acelea sunt
scãri adecvate unui pasaj?
Ori sunt scãri rulante de in-
terior? Era prevãzut în pro-
iect acest tip de scãri? ªi
dacã da, de ce? Dar dacã una
prevedea proiectul ºi alta a
montat constructorul? Nu,
nici gând! Mortul e de vinã.
Pânã una-alta, scara rulantã
de lângã magazinul Cozia
nu funcþioneazã nici acum.
(Vom reveni).

Vlãdeºti:
gunoi ºi fudulie!

În comuna Vlãdeºti, nu
departe de mãnãstirea Lacul
Frumos, gunoaiele stricã
peisajul superb al locului.

Între timp, primarul PSD
Adrian Cosac se laudã cã
mai rar edil care sã le aibã
pe astea cu ecologizatul co-
munei cum le are el! Pa-
rol???

ªmecheria
„paºaportul
grãbit”

Ce îi învaþã lucrãtorii de
la Serviciul paºapoarte pe
cetãþenii care vor sã obþi-
nã paºaport temporat în
regim de urgenþã? Sã
meargã la medicul de fami-
lie ºi sã îl convingã sã le
elibereze adeverinþã care
sã ateste cã au probleme
medicale ce necesitã trata-
ment peste hotare. Tipic
dâmboviþean!

Glume la Ziua
Prefecturii

Prima ediþie a Zilei Insti-
tuþiei Prefectului a fost sãr-
bãtoritã marþi ºi la Institu-
þia Prefectului Vâlcea. Au
fost prezenþi 11 prefecþi ºi
patru subprefecþi din cei 13
prefecþi ºi nouã subprefecþi
din perioada post-decem-
bristã. Simpatic comenta-
riul fostului prefect Anuþa
Handolescu la primirea pla-
chetei omagiale: „ªi astãzi
am conºtientizat cã am de-
venit istorie!”
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C
onducerea Consiliului
Judeþean Vâlcea a
anunþat cã are nevoie

de salvamari pentru deschide-
rea, la sfârºitul acestei luni, a
celui mai mare parc acvatic din
judeþ - Mirajul Oltului, realizat
în staþiunea Cãlimãneºti-Cãciu-
lata, anunþã Agerpres. 

Potrivit reprezentanþilor CJ
Vâlcea, ar fi nevoie de cinci
salvamari, posturile fiind scoa-
se la concurs de mai multã vre-
me, dar pânã acum nu s-a pre-
zentat niciun candidat. „Eu aº
vrea din tot sufletul sã vã invit
la inaugurare ºi vreau ca acest
obiectiv sã fie deschis de Paºte
pentru turiºti, obligatoriu. Am

scos din nou la concurs posturi,
cãutãm salvamari, dacã ne aude
cineva, cãutãm salvamari pen-
tru Mirajul Oltului ºi nu gã-
sim...”, a precizat preºedintele
CJ Vâlcea, Constantin Rãdules-
cu. 

Pe lângã salvamari, la Cãli-
mãneºti ar mai fi nevoie ºi de
un asistent medical, patru îngri-
jitori curãþenie, doi tehnicieni
instalatori ºi un conducãtor
ambarcaþiune.

Parcul acvatic ºi de relaxare
din staþiunea Cãlimãneºti a fost
finalizat în luna ianuarie 2019,
dupã cinci ani de întârzieri. A
fost realizat în cadrul proiectu-

lui „Mirajul Oltului, extinderea
infrastructurii turistice de agre-
ment a staþiunii Cãlimãneºti-
Cãciulata“, proiect pe care ju-
deþul Vâlcea, prin Consiliul
Judeþean, l-a implementat în
parteneriat cu Consiliul Local
Cãlimãneºti, prin Programul
Operaþional Regional 2007-
2013. Investiþia s-a ridicat la
aproximativ 5 milioane de euro
ºi a constat în realizarea a douã
piscine interioare cu apã ter-
malã, trei piscine exterioare cu
apã termalã, un ansamblu de
tobogane cu o înãlþime de 14
metri, saunã, salã de fitness,
zonã de cafenea, vestiare ºi
grupuri sanitare.

Vâlcea: Se cautã salvamari
pentru parcul acvatic
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